
do morza 
Hotele i apa l'tamentowce nad samym brzegiem morLa, szum fal Ul oknem, SPA w standardzie. 
'Ihk s ię teraz buduje na WyhI7,eżu. Ceny. nmvet li tys. zI vnnetr, nie są barierą 

-I nwestot'r,y budują z rozmachem. Je.. 
śli łlo<cIe. to p;ęaog..iazdkowe. ap&I' 
tamcnlOl<>:e t.YI ko z saunami. r.toess 
i SPA w podziemiu. umeblowane. 
monilOl\:Nlwe.zcicholJiciTlYmiwin· 
darni Najl'-'Pkó oad saJl"G'llllTlOl"t.eIn 
Ce'IY - na,,'!! kilkanaście \,)"sięcy zIo.
tych za metr kwadralCMy. CłIęI'I)l:h 
nie brnl"~e. 

Uzdrowiska Jak lokomotywy 
Świnoujście i Kołobrzeg to zdecyd0-
wani lider7.y na \\)obrzeżu . Tam bu
duje sic naj,,;ęc.ej i Z rozmachem. In
(\\Midualn.l' klient na Wlalkę (Kld ma
ły dom raczej nie ma co liczyć. Tu 
OSJ'.lnly bijąsię pol('Żni inweslOr'.:y. 
1 duro zanie p/aeł. 

• Tr7-t'OO pamiętać, relOsą ullJro. 
wiska i to jest ich duży atut 00 
wuwrQWisku wron trwaz<.lCoC)do
"'anie dl u;-"j. Kuracj "sw do ii/mato
nów prl,} jciiliają nawet zimą -zy,'ra
ca uwa~ę Piot r Romanowicl. szef 
Rent · nieruchorno:ści Roma""" iw. 
kt6n..~ finna maswojebiura w kil· 
ku miejSOOl>'O~;ach pasa nadmor
skieg.:.. · Th gmi!\)' po:x:zynity tel: duo 
;.e~napolcps;t.enieinfra..;lruk· 

lU IY. Nic bęl. "pIywu na id! all'akc)j
oośćpozost:9ą 1'Ó"'T1 ici; inwes~. 
klÓl7,Y s;e tam pojawiają. 

Są Lo duże uznane r'"'l)'. k\6ro -00 
jeswe niedawno nie bylo llOI'TlI'ł - r~ 
nansują inwesl}1:jęz .... łasl\}"Ch pie
nio;ld2y. a nie z "'jlIa1 od k1icm6w. Kon
kuren<;ja jesl duu. dewclopc.-<\y ry
.... aI izują nie ly\JIQ lokalizacJą, ale le~ 
jakoścóą-~8jXUWllCI>
!ÓW. slalldardem wykończenia. do
~mi~np ..... i". 
llamicichobieżJ1.lmizpmiomu par
kingu poWJemnego. SPA w bU~'n
ku wyłąewieoo użytku inieszkań· 
CÓW czy moni tori ngie m bud,)'n ku . 
I'orrt\fpron1O'-l1Was,,>:;Jichproduk· 
t6w te~ są wyszukane. Na pr-z,yldad 
Gcnrcr Homes budują<:;)' w pobł iżu 
świnoo jskicj promenady luksuS<M\! 
apartamcnlo .... ce w długi majowy 
.... eekend Z8pr"06i ł na dn i 0\ " 'ar1e na 
bu<Jo.,. ie. Pr-.rez Il".-;y dni rae.oi ewen
lua! r\Ydl k1ient6w rar)'IaSam~ które 
na khoczachprl)-~lIl wyna
MY ~ 'SOki€j klasy mistl"l kucharski. 
N a za i n te roSOWa nych Cle ludy tei 
szczegółowe "'3'ł ic:zen ia na kład6w 

i 7,ySI<6w pr-.;r kup<lie apartan""'IU pod 
wynajem. inrolTllacje. wjakim czasie 
inw~'tja się z ... TÓci. a ki<l\b' '.ac:znie 
Prz:I-'IlOiSić ,:.nk. OC",y ... .-iście ' . ll"'-~ 
nieniem stosov. -r><.$I procmtu obIoiJ:,
nia w r6lr\)"Ch mi~-siącach roku. Spe
<jałnie naczas imprezy umeblowana 
została ""ZO<cowa kuclulia w standar
dzieoferowanym pnez finoę. Ceny 
~ -końelon,)-cll (XXI klucz apartamen
t6wtej firmy to 1().12tys. 7J za mkw. 

Walka o platę 
Świnoojście boom inwc$tl"C)jny chce 
"'yl'jT.;ysIaĆ maksyrnalnie -już S7,)10.1-
je I!okjnę!P"nlY(XXI inwesl}'eje. w $U

mie IS hektarów at rak<:)jnych dziaIeł< 
nad saJl1)TI1 nlOl7.em. ln .... estor>;y za· 

eierają rvce i już ustawiają się w kolet 
ce. C run ty (XXI zabudowę sanatol)]' 
no-pensjonatową ,,-zd!ui linii brzcgo
wej(w miejscu. gdzie ternz są "3-dmy) 
powinny poja"il:się na rynku przed 
końcem roku. Wszyslkozaleiyod \e
go. czy ]lIan zagospodał"O\<'allia p.-.ro
strzennego dLiclni<;;y nadmo~kiej '.0-
stanie uchwalony'" phlTl(""'all) TlI e-/,a
sic. Dokument jest ju;. wlaściwie g0tO
wy. w tej cfw,ili trwają Io;lnsultaqe $f» 

"""" -Ch<:emy te dzialki uwroit. ~ 'bu-
dowaćdrogi dojaw(w.-". To wymaga 
naldad6w.aIe.(XXI;tjey.-.unysięsolid· 
I),)'l;h 7..)'!1l<6W. 4-6tys. 71 za metr kw.· 
drn\QY.y gruntu -liczy Robert Karclus, 
rzecznik prnsowyprtrl,ydenta Świno-

'liścia. - Zai merewwan ie jest r:>grom

"' Świ ooujŚCiu IlQmaga nawra. Mo-
rte CQ roku oddala się <XI "3 -dn~ d7Ję
ki tcmu inweswtjc1ak blisko plaiy"" 
nlwJi,,\!. 

- ~ lamy tvoictny układ l Ncp" ..... cm 
- prl.)'Zllllje Karelus. -To. oomorzcza-
\)jera Ko\ob.-tego...i C2,)' Rc-.--alowi. <,id
daje Ś"iooujściu , Co roku nasza pla
ża poszerza się. M iejseami ma jui po
nad 120 m. To nasz skarn. który przy
ciąga turystów. Z powodu pr.tdówza· 
tokow)cll mamylCż naj,,·yLszą wrn· 
peratuJ"(! "odyw morlU. 

TakKj ~z.wJrości Ś"inoujściu 
KoIobneg. Tupiaskuoorokuubywa. 
~ I iasto "'3k:2;y Z lym.jak może. 

-Do tej poły "3 -konywane b.l-'Iy re
(ulacje. ale nic sąone skutea.ne. 00 
pr't.el nI11\' ca\y nawieziony jJiach wm
cado morlll -Of'O"iada Micha! Kuja
e-l,Y1\ski. r~nik prawwyplU,Yder>
ta Kololm.egu. - Nie~hcemy już tym
czasow}"Ch rozwiązań. zamierzamy 
potraklCM-<>ć tę~<Iocek:N>v.C:Le
karny na decyzję I nsl)'lutu ~ 10rskicg0 
wGdynLkt6ryma ~opinię.jakie 
in ... ~mUS"l4~p:x23-niooe.aby 
trwaIeodbudo:w.<>ć pIaię. Plaża to nasz 
priorytet. którt#' nieodpuści»"\}'. 

Liczą na to też in"estort,Y. kt6rt,Y 
na ~budująw KoIobrtegu.CI6w
nie 8partamentowce. ale też wysokiej 
klasy hotele. Ceny osiągają tu górne 
granice. W powstającym wl~ie nad 
S3Il\\-mmorzem~ 
~ larine I Iotel którego inwcstor ofcru
jeteżsprt.aW:apartamcnt6w. za metr 
kv.~pokjuod~liniibr-m
gov. ... j trzeba "ZlIplacić netto 17 tys. zl. 
Kto de<:ydu je się na taki apartament? 

- W ";"kswŚC; "'I to fulacy -zdrn· 
ma Adam .... )-wcki.dyrektords. mar
ketingu firmyZdrojowaln>-e5t. która 
stawia .... KoIobrugu ]li~iogv.iazdko
wy botcl i apartamen IOIO-iec. 

- Za "idole na mor/oC ludziesklon
ni"'l zapłacić bardwduw- pot ... ie,.. 
dza Piotr UQmano'o\iC/, - Lokal ilao;;ja 
tQ"# nąj"i~ alut inwestol'Ów. 
alejesI ważna zmiana: k1icr",i nie ku
pu~już WS2,)'Stkiego,jak Ieei. w pasie 
nadrnor.!kim. Bardro lir:zy s;ejakośŁ 

Romanowic:z pr-(YlNje. ie z JXI"':>" 
du banlwwysokichcen dzialek nad 

morzem struktura inwestorów zmie
nia sie. P.-tewaŻBjąduie firmy. kt6re 
proo. -adzą d u;.c inwestyr;je. Tych irid;)~ 
widualru-cll nie SIaĆ na buOOwli. mogą 
CQ naj~j kupić apartament i 10 nąj-
chętniej na wynajem. Tańsze grunty 
moi.najes7.ezęmaletćwma\)dl miej
SC<l">Jściach. np. Rę-..lllu, Międ1,ywo
d:z.iu r:zy Dziwnowie. 

-Choć i tam wzrosl. """,jest" -ido:x:l.
ny - 7.astr~ Romanowic"L - Docho
dzą nawet 00 l}'Siąca zk>l.)-'Ch za metr 
k .... adratw·y. 

Jesteśmy Inni 

Jak male miejsco:m"OŚCi nadmorskie 
0!J"I0SZlI obecność wielkich sąsiadów? 

- A1C"i. lny niejesteśmy!lOl$i -obu
.-la się Łlżbieta Ihl1)'szyn. sekretarz 
~ny Rc-.-al. - ~lamy alU~ k~oni 
nie mIIją: jes\CŚJny wsiami. U nas m0ż
na "'YJIO'-"Z'łĆ. bez zgiclku; tloku. 

C mina ca\y czas pos;le.-la też swo
jąorertę· 

- Ponieważ nasza plaża wciąi. się 

zmniejsza. musimy starI4Ć na glO\\ie 
i ZIIOrerowat lu rystom roś na ląd zie. 
Dba»"\}' o tereny sporlOwe. budujenly 
S\adiQny w nas73cll miejsoov.l::>ściac 
kor\Y tenisO\\-e. marny halę w Rc-.-lIlu. 
Wszystkie te obiekty "'I Qlwarte dla tu
rystów i tęlnią i,yeiem. Caty czas my
ślimy.oojesz<= Sta"iamynaaktyw
ny~ T}TI1d>cetnyp.-o\)'Cią-"". CQ roku gmina wystawia tel na 
sprzedaż 00 dziesięciu <,lzialck budo
wl3ll,YCh. S]ll"Zt!dają sięjak Ś'-\-ieie bu
lcelki. 

- ~I ieniaoos]l'-mdaży mamydu
żo. ale 00lujemy P!)"'"l\\', '2lKję - j)I"/;YZ'" 
naje Lorl,YSl)-T1. - Średnia cena metra 
kw3dralCM-~ ~dzialek 10000-
iOOzI. 

C mi na S1,} 'ku je już na sp.-tedai:KI 
hck\.arÓw7.icmi w J'obiero ... ie<XIku· 
pi<mej <XI Agcll<ji ~ticnia \\I;.jskO\\-e. 
go. 

-To dzialka nad sartl.ym morzem 
- zachwal a LoI\YS"-Yn. - Jesteśmy na 
ctapieopraoo'o'Y"1Wa planu'~ 
r:\ar(w,'31\ia prresIl"t.enncgo pod kątem 
umit:j:>ol:M1enia tam \r()m]llcksu rekre
lICY.ino-tu~~ChcernyAmą
drze wykol"ly!lta~ Konlrahencijui 
otcngronl pytają.o 


